Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.05.2016 r., godz. 16:00
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Sporządzenie protokołów pokontrolnych z kontroli inwestycji wykonanych w 2015 r.
Analiza wykonania budżetu za 2015 r.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji G. Łukszo otworzył posiedzenie Komisji w dniu 18.05.2016 r.
o godzinie 16:00 witając jednocześnie gości oraz członków Komisji. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności
– wszyscy członkowie Komisji obecni byli na posiedzeniu Komisji.
Następnie Komisja, na wniosek Przewodniczącego jednogłośnie przyjęła porządek
posiedzenia.
Przewodniczący Komisji G. Łukszo przedstawił członkom Komisji protokoły pokontrolne
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, które dotyczyły dwóch zadań
inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 r.:
- modernizacja ul. Zjednoczenia w Biedrusku,
- budowa chodnika w ciągu ul. 7 Pułku Strzelców Konnych w Biedrusku.
Członkowie Komisji zapoznali się z protokołami, a następnie przyjęli je poprzez
ich popisanie.
Następnie członkowie Komisji w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęli protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 marca 2016 r.
W dalszej kolejności członkowie Komisji dyskutowali nad harmonogramem pracy
Komisji w czerwcu br. w związku z pracami nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok
2015 i koniecznością sporządzenia i wysłania do dnia 15 czerwca br. wniosku do RIO
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium. Członkowie Komisji zgodzili się na propozycję
Przewodniczącego Komisji i zaplanowali posiedzenia na dzień 23 maja 2016 r. oraz 6, 8 i 13
czerwca 2016 r. oraz ewentualne jedno rezerwowe posiedzenie w dniu 22 czerwca br.
Następnie radny J. Ankiewicz scharakteryzował wysokość i strukturę dochodów
budżetowych za rok 2015, wskazując, że dochody zaplanowano na 122 038 847,70 zł, a ich
wykonanie wyniosło 94,29%.
Radny J. Ankiewicz zwrócił uwagę na niski poziom wykonania dochodów ze sprzedaży
mienia na poziomie 37,96%, co wynika ze słabej sprzedaży nieruchomości gruntowych,
co dotyczy przede wszystkim nieudanej sprzedaży nieruchomości w Golęczewie o pow.
3.1882 ha i dwóch działek w Suchym Lesie, tj. 942/3 i 944.
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Radny J. Ankiewicz podkreślił wzrost dochodów z tytułu podatku od środków
transportowych w 2015 r. w stosunku do 2014 r. oraz wzrost dochodów z tytułu opłaty
adiacenkiej, które sięgają prawie 1% budżetu. Początkowo były dyskusje czy jest sens
wprowadzania tej opłaty na terenie gminy, ale na potrzebę jej pobierania wskazywały
kontrole, które miały miejsce w Urzędzie Gminy.
Radny J. Ankiewicz podkreślił niskie wykonanie dochodów na poziomie 39,67% z tytułu
mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Gminną, wydajność Straży Gminnej w tej
kwestii jest o wiele niższa niż zakładane 100 000 zł. Radny zaznaczył, że na terenie gminy
można zaobserwować wiele patologii z zakresu ochrony środowiska i Straż Gminna powinna
być bardziej skuteczna i wyczulona, a w budżecie nie widać ich aktywności.
Radny J. Ankiewicz zwrócił uwagę na wysokie wykonanie dochodów przez szkoły
i jednostki organizacyjne, które kilkukrotnie przewyższa to co zaplanowano i o ten fakt
chciałby zapytać Skarbnik Gminy.
Radny J. Ankiewicz stwierdził, że o powyższe kwestie niskiego wykonania w niektórych
działach należy zapytać Skarbnik Gminy na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Radny W. Majewski przedstawił charakterystykę wykonania bieżących wydatków Gminy
Suchy Las za 2015 r. informując, że skupił się przede wszystkim na tych wydatkach, których
wykonanie było poniżej 80%. Wśród takich zadań radny wymienił m.in. zadania z zakresu:
- wynagrodzenia osobowe,
- składki na fundusz pracy,
- składki na PEFRON,
- zakup środków żywnościowych,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- dotacje celowe.
Radny W. Majewski zwrócił uwagę na niskie wykonanie wydatków z zakresu stypendiów
dla uczniów i innej pomocy materialnej dla uczniów na poziomie 42% i 43% i wyraził swoje
niezrozumienie dla takiego stanu rzeczy, ponieważ taka pomoc socjalna dla uczniów
to bardzo duże wsparcie dla wielu rodzin w gminie. Takie środki powinny zostać wydane.
Radny W. Majewski wymienił te zadania, z zakresu którego niewykonanie powtarza
się od 2014 r., tj.:
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- zakup usług pozostałych,
- różne opłaty i składki,
- zakup usług remontowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
Radny W. Majewski stwierdził, że porównując wykonanie budżetu w 2014 r. i 2015 r.
można stwierdzić, że Wójt Gminy nie wziął pod uwagę sugestii radnych i w 2015 r. nie
wyciągnięto wniosków z zastrzeżeń do wykonania budżetu za 2014 r.
Następnie radny M. Przybylski scharakteryzował wykonanie majątkowych wydatków
Gminy Suchy Las za rok 2015, zaznaczając, że skupił się na wydatkach, których wykonanie
było poniżej 80%. Wśród tych zadań inwestycyjnych radny wymienił:
 Chludowo - Budowa odcinka wodociągu w ul. Łagiewnickiej,
 Golęczewo – ul. Pszenna i Rolna – projekt wodociągu,
 Golęczewo – doprowadzenie wodociągu do ul. Stawnej,
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 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie, w tym
budowa skrzyżowania w Golęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia, Lipowa,
Radny M. Przybylski zaznaczył, że kwestii ww. zdania należy zapytać Wójta jak wygląda
sytuacja z dokumentacją projektową, zwłaszcza w Zielątkowie.
 Biedrusko – budowa infrastruktury – ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej –
kanalizacja sanitarna,
 Pomoc finansowa dla Powiatu – dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań”,
Radny J. Ankiewicz poinformował, że ta dotacja była spowodowana koniecznością
uzyskania odpowiednich parametrów dla pozyskania środków z UE.
 Suchy Las – projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu
ul. Sucholeskiej,
 Suchy Las – budowa ul. Stefańskiego, na odcinku od ul. Szkółkarskiej do ul.
Poziomkowej,
 Suchy Las – budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Malinowej i Aroniowej,
Radny M. Przybylski zaznaczył, że chciałby dowiedzieć się od Wójta dlaczego
przesunięto to zadanie i czego dokładnie dotyczyły protesty mieszkańców, ponieważ decyzja
o wycofaniu się z realizacji tego zdania powinna mieć miejsce w formie uchwały Rady
Gminy.
 Biedrusko – projekt i budowa chodnika od cmentarza do os. Błękitny Staw.
 Złotniki – budowa chodnika przy ul. Łabędziej/ Sosnowej,
Radny W. Majewski poinformował, że zadanie zostało wykonane.
 Suchy Las – budowa pełnej infrastruktury w rejonie ul. Jaśminowa i Forteczna.
 Budowa ulic w Złotnikach III – Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka,
Dworcowa.
 Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie Poznań – Piła wraz z węzłami
przesiadkowymi Złotniki, Golęczewo, Chludowo,
Radny M. Przybylski poinformował, że posiada wiedzę, że Gmina złożyła wniosek
w konkursie o dofinansowanie tego zadania ze środków UE.
 Suchy Las – przebudowa ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu,
 Dotacja celowa: Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ul. Morasko – pomoc finansowa
dla Miasta Poznania,
 Wykup gruntów pod drogi, odszkodowania, w tym wykup budynku „Starego Baru”
w Chludowie,
 Zakup programu dla obsługi Rady Gminy, e – sesja,
Radny M. Przybylski stwierdził, że chciałby się dowiedzieć kto i dlaczego zrezygnował
z zakupu tego programu. Radny podkreślił, że nie jest zwolennikiem całkowitej cyfryzacji
obsługi Rady Gminy, ale mógłby zostać wprowadzony program do elektronicznego
głosowania i liczenia głosów, co bardzo ułatwiłoby procedowanie podczas sesji; chodzi
o prosty system, którego zakup w 2017 r. można by rozważyć. Jednocześnie radny
M. Przybylski podkreślił, że rezygnacja z wykonania zadania powinna zostać podjęta
w formie uchwały Rady Gminy.
 Koncepcja gminnego systemu monitoringu,
Radny W. Majewski poinformował, że na ostatnim posiedzeniu KBiPP odbyła się
prezentacja koncepcji.
 Budowa szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym w Biedrusku – etap projektu wraz
z kosztorysem,
Radny M. Przybylski zaznaczył, że chciałby uzyskać wyjaśnienia dlaczego wydatkowano
na to zadanie 9.000 zł, jeżeli zawieszono realizację tego zadania. Radny M. Przybylski
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zaznaczył, że wykonanie koncepcji budowy szkoły w Golęczewie zlecono pomimo braku
ogłoszenia założeń dotyczących tzw. nowego ustroju szkolnego w Polsce. Termin wykonania
koncepcji wyznaczono na 30.06.2016 r. Radny poinformował, że z jego wiedzy wynika,
że z obwodu szkolnego Golęczewo/Zielątkowo/Chludowo w 2016 roku zapisało się do klasy
pierwszej jedynie 9 dzieci oraz 3 spoza gminy Suchy Las. Radny M. Przybylski podkreślił, że
te kwestie należy wyjaśnić z Wójtem Gminy.
Przewodniczący G. Łukszo zaznaczył, że w Biedrusku dominuje zabudowa deweloperska,
wielorodzinna i przyrost dzieci będzie większy niż w Golęczewie.
 Program podłączania budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
 Biedrusko – rewitalizacja pomnika,
 Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie gminy Suchy Las, w tym droga
Radojewo – Biedrusko,
 Suchy Las - przebudowa sali rekreacji przy Gimnazjum,
 Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (projekt i budowa boisk z wykładziny
poliuretanowej) w Biedrusku,
 Zakup i montaż tablicy wyników na boisku piłkarskim przy ul. Konwaliowej w Suchym
Lesie.
Ponadto, radny M. Przybylski omówił także zadania inwestycyjne z zakresu budowy
oświetlenia ulic, placów i dróg, które nie zostały zrealizowane albo zostały przesunięte
w czasie.
Radny M. Przybylski zwrócił także uwagę na odpowiedź Wójta Gminy z dnia 10.03.
2016 r. na interpelację radnego W. Majewskiego dotyczącą niezrealizowanych inwestycji
z budżetu 2015 r., która jest dostępna na stronach internetowych BIP Gminy Suchy Las.
Przewodniczący G. Łukszo poinformował, że jeżeli chodzi o zarządzenia dotyczące
zmiany budżetu 2015 r. to jest ich mniej niż w roku 2014, zarządzeń w tej kwestii wydano
17 i nie ma wśród nich tak kontrowersyjnych jak miało to miejsce w 2014 r.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji G. Łukszo
o godzinie 17:35 w dniu 18.05.2016 r. zamknął posiedzenie Komisji.

Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Grzegorz Łukszo
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